
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 м. Житомира  
ім. гетьмана І.Виговського 

 

НАКАЗ 

 від 05.03.2020 р.                                                                  № 31 

 

 Про вжиття заходів 

щодо запобігання занесенню 

і поширенню СОVID -19 

 

На виконання протоколу № 6 від 27.02.2020 та № 7 від 02.03.2020 

позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій, наказу департаменту освіти Житомирської 
міської ради від 02.03.2020р. №67 «Про вжиття заходів щодо запобігання 
занесенню і поширенню СОVID-19» 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити План організаційних, профілактичних та 

протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню СОVID-

19 в ЗОШ №28 (додаток 1). 
2. Класоводам, класним керівникам та медичним працівникам: 

2.1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з дітьми та 
батьками з питань профілактики СОVID-19. 

2.2. Забезпечити розміщення інформаційних матеріалів, наданих 
управлінням охорони здоров’я Житомирської міської ради та Житомирським 
міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області, в закладі освіти (на сайті, інформаційних куточках та 
стендах, у вестибулі, на входах у приміщення закладу освіти, у групових 
приміщеннях, кабінетах, класних приміщеннях, медпункті, коридорах, 
санвузлах перед обідніми, спортивними, актовими, музичними залами, інше). 

2.3. Заборонити прийом вихованців/учнів до закладів освіти з 
наявними ознаками захворювання. 

3. Заборонити проведення масових, святкових, розважальних, 
спортивних заходів, а також організоване відвідування місць масового 
перебування населення. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.    
 

 

 

Директор школи                                          Я. А. Глінчевська 

  

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу від 05.03.2020 №31 

План 

організаційних, профілактичних та протиепідемічних заходів щодо 
запобігання занесенню і поширенню СОVID -19 у ЗОШ №28 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Термін 
виконання 

Відповідальний 

Міжепідемічний період захворюваності СОVID-19  

1. Довести до всіх учасників освітнього процесу рішення 
міської комісії з питань ТЕБ і ЕІС для організації 
виконання профілактичних заходів (протоколи № 6 від 
28.02.2020 та №7 від 02.03.2020). 

до 10.03.2020 Директор 
школи 

2. Для профілактики СОVID -19: 

Забезпечити дотримування наступних стандартних 
рекомендацій: 
- часто мити руки або обробляти дезінфікуючими 
засобами; 
- під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс 
паперовою хустинкою, уникати тісного контакту з усіма, 
хто має гарячку та кашель; 
- якщо має місце підвищена температура тіла, 
кашель й утруднене дихання, якнайшвидше звернутися до 
лікаря та повідомити йому про попередню історію 
подорожей; 
- не споживати сирих чи недостатньо термічно 
оброблених продуктів тваринного походження 

Постійно Класоводи, 
класні 
керівники, 
медичні 
працівники 

3. Забезпечити проведення відповідних інструктажів з 
дітьми, працівниками та батьками щодо діагностики, груп 
ризику, профілактики, убезпечення від зараження, 
природи та особливостей передачі вірусу, засобів захисту, 
діях у разі виникнення ознак захворюваності. 

до 13.03.2020 Класоводи, 
класні 
керівники, 
медичні 
працівники 

4. Забезпечити щоденний контроль за дотриманням у закладі 
освіти: 
4.1. Посиленого ранкового фільтру та недопущення в 
дитячі колективи учнів та вихованців з ознаками 
інфекційного захворювання. 
4.2. Вимог повітряно-теплового режиму в закладі 
(провітрювання приміщень). 
4.3. Правил особистої гігієни дітьми та персоналом 
закладу. 
4.4. Порядку заміни та зберігання спецодягу. 
4.5. Наявності в місцях для миття рук мила, антисептика, 
індивідуальних рушників, за потреби - одноразових бахіл 
та захисних шапок. 

Постійно Класоводи, 
класні 
керівники, 
медичні 
працівники  
 

 

Заступник 
директора з 
АГЧ, медичні 
працівники 

5. Провести відповідну роботу з працівниками харчоблоків 
та шкільних їдальні щодо дотримання правил 
термообробки харчової сировини, обладнання, посуду та 
інвентаря, суворого дотримання технології приготування 
страв, правил використання окремого обладнання для 
сирої та готової продукції згідно з маркуванням, 

до 13.03.2020 Заступник 
директора з 

АГЧ, медичні 
працівники 



дотримання правил особистої гігієни. 
При виявленні випадків захворювання СОVID-19 

1. Забезпечити виконання відповідного протокольного 
рішення комісії ТЕБ та НС, розпорядження міського 
голови про тимчасове призупинення освітнього процесу. 

У разі 
виявлення 
симптомів 

захворювання 

Директор 
школи 

2. Працівники із симптомами гострих респіраторних 
захворювань мають повідомити свого керівника та 
залишатися вдома. 

У разі 
виявлення 
симптомів 

захворювання 

Заступники 
директора 

3. Якщо на роботу вийшла людина з гострим респіраторним 
захворюванням, її слід відокремити від інших працівників 
та негайно направити додому або до медичного закладу. 

Постійно Заступники 
директора, 

медичні 
працівники 

4. Регулярно проводити прибирання на робочому місці: 
очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними 
засобами для обробки та дезінфекційними засобами. 

Постійно Заступник 
директора з 

АГЧ 

5. Працівники мають обробляти руки дезінфекційними 
спиртовмісними засобами або мити руки з милом не 
менше 20 секунд (забезпечити працівників милом або 
антисептиками для дотримання ними правил особистої 
гігієни). 

Постійно Заступники 
директора, 

медичні 
працівники 

 

 


